Zápis č. 4/08 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov ze dne 25.2. 2008
Místo konání : OÚ Čakov
Přítomní zastupitelé: Ing.Ladislav Prener , Mgr. Radek Tušl, Ing. Milan Vlk, Ing. Petra
Kuklová , František Burda, Puchingerová Marcela, Blažena Petráchová
Hosté :
Omluven:
Začátek: 18:00 hodin
Projednáno :
1. 1. Po bezpřipomínkovém zveřejnění návrhu rozpočtu pro rok 2008 zastupitelstvo
tento schvaluje na straně příjmů částkou 2.171.000,-Kč a na straně výdajů částkou
2.171.000,-Kč jako vyrovnaný.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
2. 2. Starosta podal zastupitelstvu informaci , že dne 21.2. 2008 podala Obec Čakov
žádost o grant Jihočeského kraje v oblasti „Efektivní veřejná správa“ na projekt
„Inovace web stránek Obce Čakov“ a to s ohledem na splnění zákonných norem ,
které mají webové prezentace obcí splňovat v oblasti veřejné správy. Celkové náklady
výše uvedeného projektu byly v žádosti uvedeny částkou 25.000,-Kč. Žádáno je
18.750,-Kč a podíl obce činí 6.250,-Kč.
Vypracování žádosti bylo provedeno OÚ Čakov.
Zastupitelstvo s výše uvedeným souhlasí a bere na vědomí.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
3. 3. Starosta podal zastupitelstvu informaci , že dne 27.2. 2008 podá Obec Čakov
žádost o grant Jihočeského kraje na obnovu drobné sakrální architektury v krajině
2008 na projekt „Obnova 5–ti ks křížů stojících na pozemcích ve vlastnictví Obce
Čakov“. Celkové náklady výše uvedeného projektu jsou dle nabídky stanoveny na
56.920,-Kč. Žádáno je 39.000,-Kč a podíl obce na akci dle žádosti činí 17.920,-Kč.
Vypracování žádosti bylo provedeno OÚ Čakov.
Zastupitelstvo s výše uvedeným souhlasí a bere na vědomí.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
4. 4. Starosta informoval zastupitelstvo o záměru firmy NEKOS , Zliv o instalaci
zařízení na budovu MŠ a OÚ Čakov čp.19, pro možnost připojení obyvatel
k internetu prostřednictvím sítě WIFI. Jedná se o vykrytí signálem obce Horní
Holubovská Bašta, části obce Čakov a obce Čakovec v případě nezastínění stromy.
Požadavek k umístění uvedeného zařízení je podán z důvodu rozšířit a zlepšit již
poskytovanou možnost připojení z vysílače umístěného na nemovitosti pana Dušáka
,Čakov čp.9. Za umístění přijímače s vysílači na střechu budovy MŠ a OÚ Čakov
čp.19 by byl Mateřské škole Čakov umožněn bezplatný příjem z internetové sítě.
Zastupitelstvo s výše uvedeným souhlasí.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

Konec: 19 : 30 hodin
Zapisovatel : Ing. Petra Kuklová
Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener
Ověřovatelé: Mgr. Radek Tušl
Marcela Puchingerová
Blažena Petráchová

Ing. Milan Vlk
Burda František

